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Pärnumaa kauni kodu konkursi juhend 

Kaunimate kodude konkursi eesmärgiks Pärnumaal on heakorrataseme tõstmine, 

kodukaunistamise tava propageerimine, Pärnumaa üldilme parandamine ja maaelu 

väärtustamine. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 

korraldamisel. 

Kandidaate saavad konkursile esitada Pärnumaa omavalitsused.  

Kandidaadid esitada e-posti pol@pol.parnumaa.ee 30. aprilliks  

Iga omavalitsus saab esitada ühe kandidaadi igasse kategooriasse. Omavalitsuse poolt esitatavad 

kandidaadid võivad olla eelmise aasta omavalituses toimunud Kauni kodu konkursi võitjad või 

muudel alustel valitud. 

Konkurss toimub järgmistes kategooriates: 

1) eramud tiheasustuses, 

2) kortermajad, 

3) maakodud, 

4) äri- ja tootmisobjektid ning ühiskondlikus kasutuses objektid. 

Kandidaadi kohta tuleb esitada järgmised andmed etteantud vormil (lisa 1): 

1) kinnistu nimi ja aadress, 

2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed, 

3) omaniku nõusolek kinnistu ülevaatuseks hindamiskomisjoni poolt, 

4) lühike põhjendus kandidaadi konkursile esitamiseks, 

5) 3-5 fotot objektist. 

Hindamisel võetakse arvesse järgmisi aspekte ja asjaolusid: 

1) kinnistu üldine heakord ja kujundus, 

2) hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda, 

3) haljastus, muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, viljapuud, hekid ning nende hooldus, 

4) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine haljastuses, 

5) dekoratiivelemendid (skulptuurid, välikaminad, sepised, kiviaiad, lehtlad, aiamööbel, 

veesilmad, jne), 

6) hoone(te) välisilme, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu, 

7) piirded, väravad, viidad, sildid, välisvalgustus, prügikonteinerid, 

8) logo ja reklaam, parklad, kõnniteed, mängu- ja spordiväljakud, 

9) hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust. 

  

Pärnumaa kauni kodu konkursi komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad Pärnumaa omavalitsuste 

esindajad ja Pärnumaa Kodukandi esindaja. Komisjoni kinnitab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 

üldkogu. Komisjon külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine 

hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult. Komisjoni ülesandeks on maakondliku 

konkurssi võitjate valimine ja esitamine autasustamiseks Pärnumaa Omavalitsustele Liidule,  
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Eesti Kodukaunistamise Ühenduse korraldatavale vabariiklikule konkursile „Eesti kaunis kodu” 

Vabariigi Presidendi tunnustamiseks ja teistele asjaomastele institutsioonidele. 

Komisjon külastab konkursile esitatud kinnistuid kooskõlastatult omanikega 

ajavahemikul mai – juuni. 

Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina. Komisjonil on õigus sobivate 

kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata või kategooriad ringi jagada. Komisjonil 

on õigus määrata eriauhindu. Konkursi tulemused kinnitab komisjon. 

Kõik konkursile esitatud osalejad kutsutakse tänuvastuvõtule, mis toimub koos C. R. Jakobsoni 

preemiate üleandmisega. Pärnumaa kauni kodu konkursi iga kategooria võitjaid tunnustatakse 

ning neile kingitakse: aasta võitja tunnustahvel (Pärnumaa kaunis kodu 2020, jne),  tänukiri ja 

mastivimpel. 

 

  



 

Lisa 1 

 

 

KANDIDAADI ESITAMINE PÄRNUMAA KAUNI KODU KONKURSILE  

 

 

Konkurss toimub järgmistes kategooriates: 

1. eramud tiheasustuses, 

2. kortermajad, 

3. maakodud, 

4. äri- ja tootmisobjektid ning ühiskondlikus kasutuses objektid. 

 

 

Esitame kandidaadiks     ………………………………………………………….  

 

Kategooria:  …………………………………  (märkida kas: eramud tiheasustuses, kortermajad, 

maakodud või  äri- ja tootmisobjektid ning ühiskondlikus kasutuses objektid) 

 

 

 

                                                           

Kinnistu nimi ja aadress  

Kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed 

(telefon ja e-post) 

 

Omaniku nõusolek – jah / ei - kinnistu 

ülevaatuseks hindamiskomisjoni poolt 

 

Põhjendus kandidaadi konkursile 

esitamiseks 

 

Esitaja (nimi, amet, kontakt, vallavalitsus)  

Kinnistu kohta lisatud fotode arv  

 

 

 

 


